
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 64/2016/2017 

 

z dnia 20 kwietnia 2017 r.  

 

w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych  

w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów doktoranckich  

 
Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w zakresie programów kształcenia dla studiów doktoranckich 

projektowanych, zgodnie z wymaganiami Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 

na poziomie 4 – poziomy 6-8, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie  do programów 

kształcenia na rok akademicki 2017/2018 i lata następne.  

2. Z dniem 30 września 2017 r. traci moc Zarządzenie 55/2011/2012 Rektora Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu 

dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu tworzenia  

oraz dokumentacji programów kształcenia studiów doktoranckich projektowanych  

zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

dostosowania programów kształcenia dla obecnie prowadzonych do wymagań krajowych 

Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła      prof. dr hab. Jacek Woźny 
 

 

Egzemplarz Nr /…/7/2016/2017 



 

Załącznik 

do Uchwały Nr 64/2016/2017 

Senatu UKW  

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

 

Wytyczne  

dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów 

doktoranckich 

 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych określają warunki i tryb 

tworzenia oraz wykaz dokumentów i informacji stanowiących dokumentację programu 

kształcenia dla studiów doktoranckich (dalej: programem kształcenia). 

2. Programy kształcenia spełniają wymagania określone w obowiązujących przepisach, 

zawartych w: 

1) ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.U. z 2016 r., 

 poz. 1842 z późn. zm.); 

2) ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 

2016 r., poz. 64); 

3) rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.  

w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych  

i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065); 

4) rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.  

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 

naukowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 256); 

5) rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.  

w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016 r., 

poz.558); 

6) rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września  

2016 r. w sprawie charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych  w ramach  szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1594). 

 
§ 2 

Podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu posiadające uprawnienie do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin 

odpowiadających tym uprawnieniom. 

  



§ 3 
1. Studia doktoranckie prowadzone są w zakresie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej 

albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej. 

2. Studia doktoranckie  prowadzone są w formie studiów stacjonarnych lub 

niestacjonarnych.  

 

§ 4 

Studia doktoranckie są tworzone, likwidowane lub zawieszane przez Rektora na wniosek rady 

podstawowej jednostki organizacyjnej spełniającej warunki określone w § 2. 

 

§ 5 

1. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienia, o których mowa 

w§ 2 przedstawia Rektorowi  wniosek o utworzenie studiów doktoranckich, który 

zawiera: 

1) określenie obszaru/obszarów wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo 

dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej oraz nazwę studiów doktoranckich; 

2) określenie formy studiów doktoranckich; 

3) określenie czasu trwania studiów doktoranckich; 

4) określenie zakładanych efektów kształcenia,  

5) program studiów doktoranckich, odrębny dla każdej z form studiów zawierający 

godzinowy wymiar zajęć obowiązkowych, zajęć fakultatywnych i praktyk 

zawodowych z przypisaną liczbą punktów ECTS;  

6) warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie; 

7) wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest 

utworzenie studiów odpłatnych; 

8) analizę finansową kosztów utworzenia studiów doktoranckich, sporządzoną według 

przyjętego w Uniwersytecie wzoru; 

9) uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie wystąpienia  

do Rektora z wnioskiem o utworzenie studiów doktoranckich. 

2. Po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w ust. 1 Rektor wydaje zarządzenie  

o utworzeniu studiów doktoranckich. 

3. Wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej o utworzenie studiów doktoranckich 

powinien być złożony nie później niż do 31 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie 

zajęć. 

 

§ 6 

1. Wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej o likwidację studiów doktoranckich 

lub zawieszenie naboru na studia doktoranckie powinien zawierać: 

1) uzasadnienie; 

2) uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie wystąpienia do 

Rektora z wnioskiem o likwidację lub zawieszenie naboru; 

3) projekty wypowiedzenia umów (w przypadku studiów środowiskowych). 



PROGRAM KSZTAŁCENIA 

§ 7 

1. Studia doktoranckie prowadzone są zgodnie z programem kształcenia.  

2. Program kształcenia na studiach doktoranckich uchwala rada podstawowej jednostki 

organizacyjnej. 

3. Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia 

uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w ustawie  z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz rozporządzeniu Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk Polskiej 

Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych  w ramach  szkolnictwa 

wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8. 

 

§ 8 

Kształcenie na studiach doktoranckich stwarza warunki do: 

1) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, zajęcia 

fakultatywne i praktyki zawodowe; 

2) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką 

organizacyjną uczelni; 

3)  współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także 

międzynarodowych; 

4) Przygotowania przez doktoranta oraz wydania lub przyjęcia  do druku: 

a) publikacji naukowej w formie książki lub 

b) co najmniej jednej publikacji naukowej: 

 w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie 

czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do 

spraw nauki lub 

 w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji 

naukowej; 

5) przygotowania przez doktoranta publicznej prezentacji dzieła artystycznego; 

6) przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką: 

a) promotora lub 

b) promotora i kopromotora lub drugiego promotora, lub promotora 

pomocniczego; 

7) przygotowania do egzaminów doktorskich; 

8) uczestniczenia doktoranta w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 

 

§ 9 

1. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych, objętych 

programem studiów doktoranckich, umożliwia doktorantowi uzyskanie nie mniej niż  

30 i nie więcej niż 45 punktów ECTS. 

2. Wycena efektów kształcenia z wykorzystaniem europejskiego systemu akumulacji  

i transferu punktów zaliczeniowych (ECTS) powinna być dokonana z zastosowaniem  

  



zasady: jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga 

od przeciętnego doktoranta nakładu pracy w wymiarze: 25 – 30 godzin. 

3. Wycena modułów powinna uwzględniać obciążenie doktoranta związane z: 

1) liczbą godzin zajęć dydaktycznych (kontaktowych), 

2) nakładem pracy koniecznym do realizacji praktyk zawodowych, w tym w formie 

prowadzenia zajęć, 

3) nakładem pracy w trakcie przygotowania się do egzaminów, 

4) nakładem pracy związanej z rozwijaniem umiejętności dydaktycznych lub 

zawodowych, 

5) nakładem pracy związanej z rozwijaniem umiejętności w zakresie metodologii  

i metodyki prowadzenia badań naukowych, 

6) nakładem pracy koniecznym do wykonania zadań niezbędnych do zaliczenia innych 

form zajęć i zdobycia innych umiejętności niż wymienione w punktach 1 – 5. 

 

 

§ 10 

1. Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin. 

2. Zajęciami fakultatywnymi rozwijającymi umiejętności zawodowe są zajęcia, które 

przygotowują doktoranta do prowadzenia działalności  badawczej lub badawczo –

rozwojowej. 

3. Zajęciami fakultatywnymi rozwijającymi umiejętności dydaktyczne są zajęcia, które 

przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich w uczelni do 

wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 

4. Zajęcia fakultatywne są realizowane w wymiarze umożliwiającym uzyskanie co najmniej  

5 punktów ECTS w każdej z grup zajęć, o których mowa w ust.2 i 3. 

 

§ 11 

1. Wymiar praktyk zawodowych, w tym realizowanych w formie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych  w uczelni lub uczestniczenia  w ich prowadzeniu nie może być mniejszy 

niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie. 

2. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego prowadzący zajęcia 

dydaktyczne w uczelni  lub uczestniczący w ich prowadzeniu , jest zwolniony z praktyk 

realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

§ 12 

Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności 

uczestników studiów doktoranckich  w prowadzącej studia jednostce organizacyjnej  i jest 

realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów  naukowych i doktorantów. 

 

§ 13 

Studia doktoranckie prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzą do 

uzyskania takich samych efektów. 

  



§ 14 

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada podstawowej jednostki 

organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 

 

 

II. PLAN STUDIÓW 

§ 15 

 

1. Plan studiów określa: 

1) rozkład zajęć obowiązkowych, fakultatywnych  i praktyk zawodowych   

w poszczególnych latach studiów; 

2) formy prowadzenia zajęć, roczny wymiar zajęć oraz  liczbę punktów ECTS  

przyporządkowaną do poszczególnych zajęć; 

3) wymiar praktyki zawodowej. 

 

 

III. DOKUMENTACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 

§ 16 

Wykaz dokumentów i informacji stanowiących opracowaną przez podstawową jednostkę 

organizacyjną, prowadzącą studia doktoranckie, dokumentację programu kształcenia składa 

się  

z następujących elementów (załącznik nr 1): 

1. ogólna charakterystyka prowadzonych studiów doktoranckich; 

2. efekty kształcenia; 

3. program studiów; 

4. warunki realizacji programu studiów; 

5. wyjaśnienia i uzasadnienia. 

 

§ 17 

1. Uchwalone przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej plany studiów 

doktoranckich  przekazywane są do Działu Dydaktyki. 

2. Plany studiów doktoranckich, sprawdzone pod względem formalnym, rejestrowane są  

w Dziale Dydaktyki poprzez nadanie sygnatury. 

3. Oryginały planów studiów doktoranckich archiwizowane są w Dziale Dydaktyki. 

4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, przekazywane są do kierownika studiów 

doktoranckich. 

5. Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia doktoranckie zobowiązana jest do 

przechowywania i archiwizowania wszystkich dokumentów opracowanych na podstawie 

niniejszych wytycznych. 

 

  



V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 18 

W sprawach dotyczących programów kształcenia oraz podstawowych zadań uczelni 

nieobjętych postanowieniami Wytycznych decyduje Rektor Uniwersytetu.  

 

  



Załącznik nr 1 
do wytycznych   

dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 
w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów doktoranckich 

 

Wykaz dokumentów i informacji  

stanowiących dokumentację programu kształcenia na studiach doktoranckich 

 

Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich 

Wydział  

Jednostka organizacyjna prowadząca studia 
doktoranckie 

 

Nazwa studiów doktoranckich   

Obszar wiedzy  

Dziedzina nauki /dziedzina sztuki  

Dyscyplina naukowa/dyscyplina artystyczna  

Forma studiów doktoranckich  

Czas trwania studiów doktoranckich  

Stopień naukowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

 

Wskazanie związku z misją i strategią uczelni  
i jednostki organizacyjnej 

 

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich 

Określenie efektów kształcenia  na studiach 
doktoranckich  w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych uwzględniające 
ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 

 

Program studiów doktoranckich 

Sylabusy:  

- opis poszczególnych modułów kształcenia  

- opis sposobu sprawdzenia efektów 
kształcenia (dla programu) z odniesieniem do 
konkretnych modułów kształcenia 
(przedmiotów), form zajęć i sprawdzianów 

 

- wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 
zawodowych 

 

- liczba punktów ECTS konieczna dla    
uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia 

  

Plan studiów doktoranckich, z zaznaczeniem 
modułów podlegających wyborowi przez 
doktoranta (załącznik nr 2) 

 

Warunki realizacji programu studiów doktoranckich 

Minimum kadrowe do nadawania stopnia  



naukowego doktora (z określonym 
„przyporządkowaniem" poszczególnych osób 
do dyscyplin naukowych lub artystycznych) 

Opis działalności badawczej prowadzących 
zajęcia w odpowiednim obszarze 

 

Wyjaśnienia i uzasadnienia 

Udokumentowanie - dla stacjonarnych studiów 
doktoranckich - że co najmniej połowa 
programu kształcenia jest realizowana w 
postaci zajęć dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich 

 

Udokumentowanie, że program studiów 
doktoranckich umożliwia doktorantowi wybór 
zajęć fakultatywnych w przewidzianym 
wymiarze 

 

Sposób uwzględnienia wyników monitorowania 
karier absolwentów 

 

Sposób uwzględnienia wyników analizy 
zgodności zakładanych efektów kształcenia z 
potrzebami rynku pracy 

 

Sposób współdziałania z interesariuszami 
zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału 
biorących udział w pracach programowych lub 
konsultujących projekt programu kształcenia) 

 

 

 

 

             
 ………………….…………………………   …………………………………………… 

pieczątka i podpis        pieczątka i podpis  

kierownika studiów doktoranckich kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

      

 

 

 


